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 جـامعـة الشـام الخاصـة

 كليـة الطب البشري   

 

 

تتطلببجميع ببكمئنات اببتةمئند ببًممسببرئًئممساببتعدئممسببئمئنعببطئًمئنن ئ  ببًمحئنطت ببًمسببئمئن   ببًم تبب م

مة.متتاتعدمعل م  رمئند 

سببئمئنا ببتلمرتنتدا ببجمئنفببط متمك ببممتعتلبب ممAutotrophsتببتعائمئنات اببتةمةئت ببًمئنتن  ببًم

ئنب  م ابعبمرتستصبت ممChlorophyllمن مئستالا بتمئن خفبط مممضتكًمئألنز عتةمئنختصًمر ن 

سببئمعةببلًمئن ببعح.محتتدببط مئنطت ببًمئنفببط  ًمكببممئنتدا ببجمئنفببط مممنبب م ت ببًممئنفببط  ًمئنطت ببً

حتدر برئممكبممم(تمئن دحت ابتةتمئنرمب ئناباتاد)مMacromoleculesئنا  دةمجز  تةمئنكمما ع ت  ًم

ع فبببتمم بببت ممئنفبببط ممتمح ابببتنمعبببئمئنتدا بببج(C-C)ئندئرطبببًمئنتابببتيع ًمرببب ئمة ئةمئنادربببط م

ئألحااببج ئمئنبب  م طلببلمكببممئن ببطئصتمحيببطمئنعصببر مئند  اببممناببام ببت مئألحااببج ئمكببممئن ببطئصتم

مئآلت ً:ممح عائمئنتل  دمعئمةن مرتنعلتًنً

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 

علب مئنجز  بتةمئنلفبط ًمئنجبتيزةمسبئممHeterotrophsئنات اتةم  د بًمئنتن  بًمحتدصام

تتن ىمعل مئنا تتتةتمحرلف تمئآلخدمتتنب ىمعلب مئند طئنبتةمم(ئند طئنتةمئنلتة ً)ئن   ًتمك لف تم

م.م(ئنلطئ  )مئنلتة ً

منلعتلفب اتةحعل مئند  مسئمحيطًمئنطت بًمرشةبات مستلبرًةتممنمع مةبال ئمكابامسا بتم عابئم

مئنعتلفب اتةتمحئنطت بًمئنا ع ت  بً.محتابع مفبط  ًئنمئنطت بًمئند ًمئمتلعتن عتمسصبتً م ت  بًتميعبت

ضبط  ًمئنتن  بًممئنعتلفب اتةئنتممتاتخرلمئنطت ًمئنفط  ًمنصطاتعمحتدا جمستطل تت تمئنلفبط ًم

Phototrophicئنا ع ت  ببًممئنعتلفبب اتةئنتببممتاببتخرلمئنطت بًمئنا ع ت  ببًمكتببرع ممئنعتلفبب اتة.معسبتم

Chemotrophicم.م

ح  د ببًممAutotrophic اببجمسصببر مئنادرببط ممنبب مةئت ببًمئنتن  ببًممئنعتلفبب اتةحتاابب م

تمعسبتم(2OCحرتنتدر برم).مكتألحن متعتل مسصر ئمم  دمعفط منلادربط مerotrophicHetئنتن  ًم

مئنثتن ًمكتعتل مسصر ئممعفط تممنلادرط .م

   الحادية عشرةالمحاضرة 

 أ.د.آدم متوج
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ك ممتاتط كمع متطيرمرشةات مستلبرًةمم تنط م فظمئنطت ًتم–ئنطت ًم"نمتخللمحنمتفا "ممم 

 ممنب مةبااماعتم اتط كمابامةباامع م تدبطاممتا ع ت ماتن اامئنفط ممحئنددئ  محئنع اتن اممحئن

عةببات مئنا ع ت  بًمعكفبامئنطت بًمسامعبًمحمرحتلب مسبئمةبااممنب مآخبد.مآخبدتمك بمممة م ترلبًمنلتدبطام

حئنال عبًمحتدد يبتمرصبط ةمئ تصبتً ًمئنطت بًمناب طنًمئنتاتن بتمرب ئمئنا تتبتةمحئند طئنبتةمئنلتةب ًم

م.(خال مئندتيًتارلممع )مح ت معسامعًمحكمم

تابطلمم(عي بزة)ئند بًمآنةممئنعتلف اتةرشن تمئنعار ةمعل مئنا تلمرتنلعا.محتلرمملطاقةتلدفمئ

همئنطت بًم رتنلعامحتتطلجمتزح رئممساتعدئممسئمئنطت ًماممتتتركم  تس تمرتنلعاتمحاممت ا م  ً.مم مي

معمسئمئنلعل تةمئنع عًم  ط تم:عرًمستاط ممضدح  ًمإلنجت 

 ناعطمحئنتدس  .منل اتصمحئمئنفدح  ًنلجز  تةمئنصطاتعمئنا ع ت مم -1

 ئنااامئنفلت منلعطئًمسئمحمن مئنخل ً.م -2

 ئنا درت ممنلا تنةمئنلص  ً.مئنااام -3

 م(ع مئندداً)صمئنلفالةمتال -4

 ئننااتلمئنخلط .م -5

 تة.م ئندفتظمعل مً يًمثترتًمنلددئ ةمكممعياتلمئنط ط محئنثر  -6

منب ميز  بتةمعصبندمناب  تممح ترلبًمنلب حرت م  بامع متابتط كممستمتبتدط مئنعبطئًمئنن ئ  بًعتًةم

حيممر ابت ًمع بت ةممDigestionتاع مئن ف مم(ئنتاا د)  مال تمئنمتفتًةمسا تتمععل ًمئنتدطئنخ

م(2)منبب ممبباد تةمرابب طًتمم(اتنا ببط تة)ستلببرًةمئنابباتادمم(1)عببئم لع ببًمعنز ع ببًمناببامسببئ:م

ئندعببطيمم(4)ح ل ابب دح تمممببعًئنببريط ممنبب م عببطيمًم(3)ئن دحت اببتةممنبب م عببطيمعس ا ببًتم

 ببًتمكدلع ببًمئناببادمعلضبب  اميببرئممسببئمئنطت ببًمرطئمببطًمئندمئناطح ببًممنبب منال طت ببرئة.مح اطلببلم ببر 

كابامسبئمم( د بدة)ا لبطمابتنط  مم4 ابتنممئننلطاط من ميز   ئمسئمم(مادمئن ل د)ئنثات ممستنتط م

مئنطت ًمئنددة.م

C12H22O11 + H2O   2C6H12O6 + 4 Kcal 

ًمكبمماب   مم مسلم مئنطت ًمئنددةمئنعختزنًمكممئنا ط تةمحئن دحت ابتةمحئنبريط مسبتم ئنبت

حئندعببببطيمئألس ا ببببًمحئندعببببطيمئنريا ببببًممئن ابببب طًم)ئأل تً ببببً(منببببطئتنميفببببع ت:مئنابببباد تة

حئننل ا دح .محسكمةن مكإ مععل بًمئن فب متختبز م جب مئنجز  بتةمرد ب م اب امئستصتصب تمسبئم

حتاببتخرلمئنابباتادمئأل تً ببًمحئندعببطيمئنرمببعًممئناببت امئنعدبب امرتنخل ببًممنبب مم تطرالمببعتمئنخل ببً.

حتببرخام لاببًممتكببممئنتببافحمNH2رلببرمئنتببزئعمئنزسببدةمئألس ا ببًممحئندعببطيمئألس ا ببًمح حئننل ابب د

عستمئنزسدةمئألس ا ًمك تخلصمسا تمئنجا معل مةااممم.تفاا تممن مسداجمثات ممئنادرط معثدماد  ح

م.Uriaرطنًم
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 :Anabolism and catabolismالبناء والهدم 

 ما هو مصير هذه الجزيئات العضوية الصغيرة بمجرد دخولها الخلية؟ 

متة ئةمادربط م4منب مم2عتًةم ت مئختزئ م جع تمنتاط ئميز  بتةمعرابامتدتبط م تن بتممسبئم

عحمئن بببرلممAnabolismئن ابببتصمئنمبببتاال :ممتةمتابببل مع بببرمئنعابببت  ئمئنتبببتن  ئمسبببئيببب همئنجز  ببب

Catabolismاط ببرئةمراببتصمنلابباتادمم(ئنصببن دة)يبب همئنجز  ببتةمئن ابب طًممتلعببامالبناااء.مكفببمم

ئن ا طًمعحمئندعطيمئنريا ًمحئننل ادح معحمئندعطيمئألس ا بًتمحسا بتمتتابط مئنجز  بتةمئنا  بدةم

تاببتعدممالهاادمح تبب مئندعببطيمئناطح ببً.محكببممرتنخل ببً:ممبباتادمستلببرًةمحئنل   ببرئةمحئن دحت اببتةم

 ت متصامكممئنا ت ًممن ميز  تةمرا طًمحكا دةمئنجز  تةمثات  ًمعحم رتع ًمئنادرط مكممتااديتم

م.م2O, CO2, H3NHكممئنطت ًم  دمعفط ًمسثت م

سبئمم( د دة)ا لطماتنط  مم686مح طللمH2Oحم2OC اتنممنلطاط ئن تدئقمئناتسامنلم م

ممهي:منلطاط سلتًنًمئن تدئقمئناتسامنلحتاط ممتئنطت ًمئنددة

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6 H2O 

متناببئمسلمبب ميبب همئنطت ببًمئندببدةمتاطلببلمادببدئ ةتميبب همئندببدئ ةمساتمبب ًمنترك ببًمئنخال ببتمناا بب

ئنفت رةمكممًككمئنتفتعالةمئنا ع ت  ًمئن ات  ً.مح ججمع م اط منلخل بًمئمبتدئت ج ًمخبال ميبرلممًعر ع

رطد ابًمنمتفابرمخالن بتمابامئنطت بًمئندبدةمرصبط ةم بدئ ة.مح بت مةنب مرتمبتنال ممئننلطاط يز صم

م.م(سداجمئنطت ًمئند  ام)مATPيز صمئنـممرتخل لمئننلطاط ئنطت ًمئنددةمئناتتجًمسئميرلم

 : Glycolysis الغلوكوزتحلل  أو التحلل السكري

 تطلجمعحااج ئمحنائمرلضمئنخال تمتلب  م  ب منم طيبرمعحاابج ئمعحممئننلطاط ئ تدئقم

ررح ممئننلطاط نم اط مستت تمم طئ مئنط ت.منارمئ تفمتميع كمئنخال تمرتنار ةمئألنز ع ًمعل ميرلم

 اببع متدلبباممنلطاببط نلم(رببرح ميببطئصمحرتنتببتنممرببرح معحااببج ئ)ئألحااببج ئ.مئنتاابب دمئناليببطئ مم

مع تن تمتابتنائن بكبمم يتيبًممYeast cell.مخل بًمئنخع بدةم(ئنااد معحمئنتدلَامئننلازة)مئننلطاط 

كممئندصط معل مئنطت ًمئنتممتدتتي تمحئناطئتنميممئنادط مئن ت لممحثتنممعاا رممئننلطاط تدلام

امئنادربط تمحتابع ميب همئنلعل بًمربتنتخعدمئنادببطنمتمحئنخل بًمئنلفبل ًمئنعج برةمع فبتممتابتنامتدلَبب

 Lacticط ًمئ ت تيتت تمسئمئنطت ًمحئناتتنمئنا ت ممكممي همئنلعل ًميبطم عبضمئنلب ئمنتنمئننلطاط 

acidمتمحترع مي همئنلعل ًمرتخعدم عضمئنل ئ.م
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 تH2Oيممحئناطئتنمئنا ت  ًممئننلطاط ج ئمكمميرلمتط كمسلم مئنخال تمئمتخرئلمئألااحتا

 2COًتاببع مئنتببافحمئنخلببط تمم ماببتنط  ممسببط تمحيبب همئنلعل ببًمما لببطم686 ببدةم ببر يتممح ت بب

يببطممنتببتضم عببضمئن  دحك بب مسببئممئننلطاببط امتدلاببم.تخعببدمحئنتببافحميببممنفابب تئنخطببطةمئألحنبب منل

.م(Cytosolئنا تطمببط م)تمحئألنز عببتةمئنال سببًمنبب ن مسطيببطًةمكببممئنلصببت ةمئنخلط ببًمئننلطاببط 

نتاط ئمنطئتنمادعبضمئنلب ئمكبممئنلفبالةممئناليطئ  ًم رم تخعدم عضمئن  دحك  ئنمدحفمتدتم

ج ئم رخام عضمئن ع تن ت.محكمم ت متطكدمئألحاام يتيًمكمم2Coحعحمئنادط مئن ت لمممئن  ال ً

 لابًم)ك  ممن مئنجا عتةمئناطنر  ًتم   م تشاارمرتناتسامرطمبت ًمعنز عبتةم لابًمابد  حمحئن  د

رشنب مععل بًمتدبد ممتعريا  التان  ح عابئمتميب همئنلعل بًمتابع مئنتبافحمئنخلبط .م( عضمئنل عط 

حعاببرستممتئنادرطي ببر ئةمحئنل   ببرئةمحئن دحت اببتة()ملفببط ًئنعدا ببتةمئنااببرةم ت ببًما ع ت  ببًمرش

التاان   حمةئمتطل ببتمئنلعل ببًمئألااببج ئماببت مم.تاان   خلااويتدببرامئنلعل ببًمضببعئمئنخال ببتمتاببع م

م.Anaerobicمالتن   ال هوائيا  ااج ئمات مئنتفتعامرن ت مئألتمعستممةئم رامAerobicمهوائيا  

تفتعبامتدفزيبتمعنز عبتةمتطيبرمةئ  بًمكبممئنلصبت ةمم11االالًمسئممئننلطاط  درامتاا دم

ثالثببممنببز ع ئمكببمم ت ببًمئأليع ببًميعببتمئألً اببط  ئمرتإلضببتكًممنبب مسببدئكا ئمعم(Cytosol)ئنخلط ببًم

 Nicotinamide adenine (NAD)مثابت ممئناال طت برس رمعًنب ئمعمئنا اطت ئم(ATP)ئنفطمفتةم

dinucleotideم

 : Adenosine triphosphate (ATP)األدينوزين ثالثي الفوسفات 

سصر مئنطت بًمئند  ابممكبمميع بكمئنخال بتممATPئألً اط  ئمثالثممئنفطمفتةم لرمسداجم

ئنل   رئةمحئنااتادمحرختصبًم)ئند ًتمح تاط منت جًمنمتاال مئنعطئًمئنن ئ  ًمئنعطيطًةمكممئنخل ًم

سببببئممATP.مح تببببشنيميببببز صمئنببببـم(ئننلطاببببط 

د  ط مئنعبببدت امربببتنم(طمر بببط  ئابببعس م6)ئألًنببب ئم

سجعطعبببتةممحثبببالام(مبببادمخعتمبببممئنادربببط )

نال ط  بببببرميبببببطممATPع مع مئنبببببـم)كطمبببببفتت ًم

ئألً ابببببببط  ئمئنعبببببببدت امربببببببثالامسجعطعبببببببتةم

م.م(كطمفتت ً
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ممحتتع ز محئنطت ًممATPئندحئرامئنفطمفتت ًمسئمئنـ مم طنًمتدطع ت رصفت ئمكد رت ئميعت

م م ؤً متفتعامئإلستيً مكعثالم مئنتدط  مئنتممتتدد منت جًمي ئ من ممHydrolysisم(ئندلع ً)ئنلتن ً

م متلتً  مئنطت ً مسئ ماع ً محتدد د محئ رة مكطمفتت ً م ئرطً مي هممسطمKcalم3.3ااد محتاتخرل . 

م مئنعختلفً من ت تت ت مإلنجت  مئنخال ت مسئم  ا مئنعخزنً مئنن تصم)ئنطت ً مئنااامع د مئنلف تةت تجر ر

مم.(ئن المعمتمتدا جمئن دحت ئ...ممنخ ويعبر حكطمفتةمنمعفط ً.ممADPمن ممATPح تدط مئنـ

 :كاآلتيعن ذلك 

ADP + Pi + 7.3 Kcal                 O2ATP + H 

 
م مئناع ًمئنعتطكدةمسئمي همئنجز  تةمتاط مسدرحًةتمن ن م طيرمآن ًم ت مرطئمطت تمتلط ضم

سبئممATPا امئنبـمنت بمADPي همئنجز  تةتمحةن مرإضتكًمسجعطعًمكطمفتةمنمعفبط ممنب مئنبـم

 ير رتمح تطلجمةن محيطًم ت ًتمتشتممسئمعاارةمرلضمئنجز  تةمئنلفبط ًمكبممئنخل بًتمحرختصبً
ئنبب  م لببرمرعثترببًمئنجببز صمئنعثببتنممئنبب  متدصببامسابب مئنخال ببتمعلبب مئنطت ببًممئننلطاببط عااببرةممببادم

مم.ئنعتنبمنلطت ًمئند ط ًمكممئنخل ًمATPمن ممADPئنال سًمنتدط امئنـم

 :(Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) ائي النكليوتيدميد أدنين ثنأ النيكوتين

تةمحيطمع ت ةمعئمنال طت بر ئمسبدت ط ئمتابتيع تمتمم برئيعتميبطمئألً ابط  ئمع بتً مئنفطمبف

كطمببفتةمحم`1مت عًنبب ئمسببدت امرببتند  ط مكببممئنعابب)

مس ببرعمحئنثببتنمميببطمئنا اببطت ئمت(`5سدت طببًمرتناببادم

حسجعطعبًمم`1ئنعدت امربتنادرط ممع تً مئنفطمفتة

 طضبببببمئن بببباامرا ببببًمم.`5ئنفطمببببفتةمرببببتنادرط م

 .NADPحمNADئ 

تمBيطمع رمسجعطعًمك تتس ئممميدأ النيكوتين

نببب ن ميبببطمعاصبببدميبببتلميبببرئممكبببمم ببب ئصمئإلنابببت تم

تم.محسببكم ببسلغم طسم22ئإلناببت مسابب م ببطئنممح دتببتضم

ل مئنتمم اتط كمئإلنات مع م صاعن مسئمئنف تتس اتةم

مئندعببببضمئألس اببببممراع ببببتةمصببببن دةمرببببرصئممسببببئ

ملبببببغمتدرتطكبببببت متلطبببببمسم62تمكابببببامئنتدرتطكبببببت 

غمسببئميبب ئمئنف تببتس ئ.محيببمماع ببًم  ببدماتك ببًمسلببم1م

م.من ئمحيجمتشس ئمسصر م  ئ ممندًفم تيًمئنجا مئن طس ً.م(غلسم22 طئنمم)ن ت تيتةمئإلنات م

 تفاعل إماهة

 ATPتركيب الـ 
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 الطاقة:  اقانون

م.م"نمتُخللمحنمتفا تمنائمتتدط مسئمةااممن مآخدمئنطت ًمكممئناط مثترتًت"مالقانون األول:

ئنخال تمنعلتنجًمحتدط امئنطت بًتمئنطت بًمئنفبط  ًتمح فادمي ئمئناتنط مئنطدقمئنتمم ط ت تم

مئنطت ًمئناتساًمئنعخزنًمًئخامئنجز  تةمئنلفط ًتمئنطت ًمئنددا ًتمئنطت ًمئنددئ  ًت....ممنخ.م

  بدممع مئنطت بًمEntropyم(النتمبتلنئ) م  تًةمئإلنتدحر بًمنتع امعنمعًمئنطت ًمم"القانون الثاني: 

م.م"عحمئنع رح ةمئنعاتخرسً

ت مئةمنطع ًمعتن ًمألن بتمسامعبًمكبممساب لتننمي ئمئناتنط منطع ًمئنطت ًتمكتنطت ًمئنعخزنًمة

تمعسببتمئنطت ببًمئنعات ببدةمكببممئنجببطميببممسثببت منلطت ببًمةئةمح عاببئمع متاببتخرلمنلا ببتلمرلعببامسببتمحئ ببر

مم.ن تمرتنار مئناتكممنالمتلعت مات دةمحس رًةمحع طئ  ًمرد  منم تتحتمألن تمسئنعاخففًئناطع ًم

 الت اعالت االستقالبية والطاقة: 

 تصن  الت اعالت االستقالبية في الخلية إلى: 

مCatabolism:محتبت مخببال متفبتعالةمئن ببرلمExergonicنلطت ببًمم(نتةبدة)تفبتعالةمسدببد ةم -1

عبتًةمتدد بدم ت بً.م ُدئكبلمةنب م   متتفا مئنجز  تةمئنا  دةممن ميز  بتةمصبن دةمحعراباتم

معل ماع تةم ل لًمسئمئنطت ً.ممئنا ت  ًاطئتنمئنحتعل م

  ب م بت ممAnabolism:محتبت مخبال متفبتعالةمئن ابتصمEndergonicتفتعالةمستصًمنلطت ًم -2

ئصببطاتعميز  ببتةما  ببدةمسببئميز  ببتةمعصببندمحعرابباتمح تدئكببلمةنبب معببتًةمرتمببت ال م ت ببً.م

محتعل مئناطئتنمئنا ت  ًمعل م ت ًمعا د.م

 مصادر وأنماط الطاقة في الخاليا: 

 : Long-term energy sources األجلمصادر طاقة طويلة -1

م بر ةمحئن بدطلمن بتعر برئةمئناباتاد.مححسئمعسثلًمئنطت ًمئنعخزنًمئنطط لبًمئأليبامئن بدطلم

حتعلبب مئن دحت اببتةمم.حيببممربب ن متدعببام ت ببًمنتكلببًمعاثببدمسببئمئنابباتادمتعتن ببًمكببممئختببزئ مئنطت ببً

منتدحر ًمععل مسئمئن دطلمحئنااتاد.محسكمةن تمتابط مرلبضمئنخال بتماتألن بتفمئنلفبل ًمئن  ال بًم

ي ئمت اتت تمئن ئت ًمنت ا معل م  رمئند تة.م ا ًمرتن دحت اتةمحتلجشمئنخال تمعثاتصمئنجطعممن مرلضمردح

كممئنخال تمسصر ئممنلطت ًمئنعختزنًتمنمدئممناطنب مسصبر ئممنلعللطسبتةمئنط ئث بًممDNAلرمئنـمحنم 

مئنتممنمتاتخرلم ت معثاتصمئنجطع.م
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 :  Short-term energy sourcesمصادر طاقة قصيرة األجل-2

نلطت بًمئنعختزنبًتمنابئمئنطصبط ممنب ميب همم مئن دطلمحئنااتادميممئنعابتطًعتةمئندا ا بًم

ئنطت ًمصلجمح تطلجمئنلر رمسئمئنتفتعالةمئنا ع ت  ًمئنفدح  ًمنتدد ديتمح اتندقمح تتمم ط المم

محتدتتضطيرمكممئنخال تمساتطًعتةمسئمئنطت ًمئناتساًتمتتع زمرا طنًمئنطصط ممن  تتمنا  تم.من ن مت

وتكون هذه المستودعات عحمنمتدتتضمع متفتعالةما ع ت  ًماممتاط ميتيزةمنالمتخرئل.ممن م ل ام

 على ثالث أشكال: 

 م.Energy Carriersمناتدحنتةمعتن ًمئنطت ًمكمميز  تةمختصًمترع م طئسامئنطت ًم -1

 م.Ion gradientمئأل طن ًئنتر يتةم -2

 عل ميتن ممئأل   ًمئند ط ًمئنخلط ً.ممElectrical potentialئناعط مئنا درت مم -3

 الطاقة: (حوامل)لكترونات عالية الطاقة ونواقل اإل -1

عحممناتبدحن ئمدحنبتممتاطن بتمتدعباممنامElectron carriersمع تمراطئ امعحم طئسامئنطت ًم

تفا مئندحئرامئنتاتيع ً.مي ئمحع مععل ًمت اامئنبدحئرامئألخ بدةمصبل ًمحتبت مكبمم تدد ئ ميدئصم

ئنتدا جمئنفط متممنمعن تمتدد ماع ًما  دةمسئمئنطت ًمعارستمتتفا .مم مئنطت ًمئنددةمناام ئرطًم

طم د دةمسبط .مح عابئملب مما82ئنلفبط ًمتلبتً متاد  بتمممكممئنجز  بتةمم(C-C)ادرط مم–ادرط م

ئنتات مئنطت ًمئنعتدد ةمعبئم د بلمنطئ بامئإلناتدحنبتةتمحتتبدئححمئنطت بًمئندبدةمكبممئناطئ بامرب ئم

ا لطم د دةممسط .محعارمتفا مئندحئرامعتن ًمئنطت ًمك عتمرلرم عائمئمتخرئس تمنت ا امئنبـمم32-02

ATPسئممADPحئنفطمفتةمئنالعفط ًتمرد  م تطنرمعرةميز  بتةممATPًمتفاب مئندئرطبًمنت جبم

C-Cمئإلناتدحنتة.مع دمنطئ امحنال تمم

م مناببامئإلناتدحنببتةميببطميببطيدمئنتفببتعالةمئنعتللاببًمرتمببتخرئلمئنطت ببً.مكتإلناتدحنببتةمنم

.محعارستمتتخل م(ساتا ا)تتدد مع طئ  تممكممئنخال تتمرامتاتاامًئ عتممسئميز صمسلطمممن مستلامم

ن بتمتؤاابرتمحعابرستمتا بامة ةمعحميبز صممناتدحنبتممعحمعحمعاثدمكإمعئممناتدح محئ رمة ةمعحميز ص

عاثدمكإن تمتُديكمعحمتُختز .محيا ئمكإ معي مئنتفتعالةمئنمتاالر ًمكممئنخل ًميممتفتعالةمئألاابرةم

ئنتبممتلبرمئنعفتبتحمئأليب مننتابت مئنطت بًمكبمممOxidation – reduction reactionsئإل يتعمم–

 ط لببًميببرئمتمعببتًةمسببتمتختصببدمرببتأل دفمئألحنبب .مملكتروناااتنواقاال اإلئنخال ببت.مم معمببعتصمسلمبب م

وماااان أشااااهرها فااااي حتاببببع مععطسببببتمما ببببفكمناببببممت ببببعامئألةببببات مئنعؤااببببرةمحئنعديلببببً.م

 ةتحئناب تطادحسم(*)مFADH2/FAD++حممNADPH/NADP+حممNADH/NAD+الخلية:

                                           
(*) NAD :ميد أدنين ثنائي النكليوتيدأ النيكوتينNicotinamide adenine dinucleotide  

NADP :ميد أدنين ثنائي النكليوتيد فوسفاتأ النيكوتين Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
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سكمردحتبط محئ برممئإلناتدحنتةةفكمسئمم(NAD+)حئألحااج ئ.مكلل مم  امئنعثت م تلا ميز صم

ئنبب  م اال ببتممنبب مم(NADH)سببئمئنجز  ببتةمئنن ئ  ببًمئنعفااببًمح ُديببكممنبب مم(ي ببر حي ئة ةم)كاببام

ئندتسببامنعجعطعببًمم(NADP+)كببممع  بب ًمئنجابب عتةمئناطنر  ببً.معسببتمم(ATP)عسببتائممنتببتضمئنببـم

رتنطد ابًمنفاب تتمنااب م لعبامكبممسطئضبكمتدط بامئنطت بًمم(NADPH)كطمفتةتمكإنب م ُديبكممنب م

(مNADPحمNAD)حئإلناتدحنببتةمم م طئسببامئن  ببر حي ئمنفببط  ًمعثاببتصمئنتدا ببجمئنفببط م.مئ

 م.(Bسجعطعًمك تتس ئ)ئنا اطت ئمئآلخدمح  تات مسئم عضمعنز  م    مع ريعتممتع عت

 :Ion gradientsالتدرجات األيونية -2

حعم امئألةات محصطنممنلطت ً.متت اامر ات ًمسئمخال مخلبلمتلرمئنتر يتةمئأل طن ًمعاثدم

عرلمتطئ  مكممئنتدا زمئأل طنممع دمئنن تص.محابممت اب مئنخال بتمعلب م  برمئند بتةتم جبجمعل  بتمع م

تدتكظمعل معرلمئنتطئ  مسكمسد ط تتمحسلم معرلمئنتطئ  مي ئميطمعل مةباامتبر ضمكبممئنتدا بزم

فبدئصمًئخبامئناطنر  ًمحئنصتنلتةمئنخمت تمت اامئنجا عتةع دمئنن تصمئنخلط تمكلل مم  امئنعث

ع ببدمع  بب ت تمنتخببز ئمئنطت ببًمئناتساببً.مح ت ببااميبب ئمئنتببر ضمعببئممH+نببتةمئنخال ببتمتببر يتممنل دحتط

 د لمردحت اتةمعتردةمنلن بتصمتابتخرلمئنطت بًمئنعطيبطًةمكبمم طئسبامئإلناتدحنبتةمنفبخمةبطئ ًم

ع بدم ابطئةمكفبممئنخال بتم ُابعبمنن طنبتةمرتنتبركلممئن دحتط مسبئمع برميطئنبجمئنن بتصممنب مئألخبد.

م.ATPحيطمئألنز  مئن  م داجمئنـممATP synthaseت ال تمردحت اتةم  ت  ًماتنعلارمئألنز عمم

 الكمون الكهربائي والطاقة الكامنة: -3

 برمتختبز مئنطت ببًمئناتسابًمكبممتببر ضمنل بداتةمئنا درت  بًتم ُل ببدمعا بتمربتناعط مئنا درببت مم

Electrical potentialتمحيببطم  بب دممنبب ماع ببًمئنطت ببًمئنا درت  ببًمئنعخزنببًماطت ببًماتساببًمعلبب م

ح دببتكظممعببت  تترببًمتاببط مئأل  بب ًمئنخلط ببًمئنتببممنمتعتلبب مةببداًما درت  ببًمرعثحيببتن ممئنن ببتص.م

طاقاااة جااااهزة مصاااادر دببب ئمئندتيبببًمنطت بببًمئن بببداتةمئنا درت  بببً.مئنن بببتصمئنلبببت  معلببب مةنببب من

   لالستخدام:

 النكليوتيدات ثالثية ال وس ات:-1

 حATP)منلطت ببًتلببرمئناال طت ببرئةمثالث ببًمئنفطمببفتةمرشنطئع ببتمئنعختلفببًميز  ببتةم تسلببًم

GTP)مح لت ببدمئناال طت ببرمثالثببممئنفطمببفتةم.(ATP)ثالث ببًممعاثديببتمةبب طعتم.متببؤسئمئناال طت ببرئةم

ئنفطمبفتةمئنطت ببًمئنفبدح  ًمنلخل ببًتممةمتابطلمئألنز عببتةمكبممئنا تطرالمببعتمراب طنًمرتنع تًنببًمربب ئم

مATPعنطئعمئناال طت رئةمعئم د لمناامسجعطعًمئنفطمفتةمسبئمنال ط  برممنب معخبد.مح تابط مئنبـم

حثبببالامم(ئنادربببط مبببادمخعتمبببمم)حئند  بببط مم(ًمر ط  ا بببً تعبببرةمع حت ببب)سبببئمئألًنببب ئماعببتمنللببب م

                                                                                                                         
FAD :فالفين أدنين ثنائي النكليوتيد Flavin adenine dinucleotide  
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يببممئندئرطتببت مئنلتببت متدرطببت ممATPحع مئأليببزئصمئنع عببًمكببمميببز صمئنببـممتسجعطعببتةمكطمببفتت ً

م.محتلطمم لع ًميتت ئمئندئرطت ئم ر ئمما  دئممسئمئنطت ً.مP-O-Pثالثممئنفطمفتةم

 

 

 

 

 

 

 

ومجموعة فوسفات غير  ADPتتحطم بتفاعل حلمهة لتعطي:  ATPمجموعة الفوسفات األخيرة في الـ  الرابطة بين
 عضوية، إضافة لتحرير طاقة الرابطة المتفككة لتستخدم في العمليات الحيوية داخل الخلية.

سجعطعبتةمعبئمسجعطعبًمحئ برةمكابامسبئممATPئنبـممتخل  ئنتفتعالةمئند ط ًتمحكممسلم م

مم:Inorgonic phosphate (pi)محكطمفتةمنمعفط مADPحئناتتنميطمئنـممئنفطمفتةمئنثالا

ATP → ADP + Pi + ∆ 

م:حكطمفتةمنمعفط مAMP  من ممADPنلـممح ت مكممظدحفمختصًم لع ًمثتن ً

ADP → AMP + Pi + ∆ 

كبممئنخل بًممATPتمح ججمع م تجرًمئنبـم"ًمئنعترئحنًمنلطت ًكممئنخل ًم"ئنلعلمATP رع مئنـم

ئنتبمم ابت لا تمئنجاب مابام بطلمح  مئنجاب منفاب تمحربرنممسبئممATPرتمتعدئ تمكارمتفطقماتلبًمئنبـم

سبطئًم)كإن عبتم  بدات مسبئمير برمرتنطت بًمسبئمسصبر مخبت يمممAMPحئنـممADPئنتخلصمسئمئنـم

دتمح فابب تمرإعببتًةمكاببفدت تتمحربب ن م عاببئمنجببز صمحئ ببرمع م ُفاببفم(  ئ  ببًمس فببطسًمعحمسخزحنببً

مكممئن طلمئنطئ ر.ممنفمح ت مسال  ئمئنعدئةحتلتًمكافدت مسئمير رمآ

 كمصدر للطاقة:  (ةي  ر  ب  الك  )الجزيئات الكبيرة -2

ئنلعل ببتةمحئنتفببتعالةمحمئنا ببت تةمسصببر ئممساببتعدئممسببئمئنطت ببًمإليببدئصتتطلببجمئنخال ببتم

تمر اعبتم بت م(ATPر باام)ئند ط ًتمحسكمةنب متُ ابممئنخل بًميبزصئممضب  الممسبئمئنطت بًمكبممستاتحن بتم

مئنعاطنًمنلن ئص.مد م َمكممئنجز  تةمئنا مم(C-C)تخز ئمئنطت ًمكمم ئرطًم م ًا
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ئناتتجببًمعصببالممعببئمتدطبب  ممATPحتببطئ  مئنخل ببًمربب ئمئنطت ببًمئنعتدببد ةمسببئميز  ببتةمئنببـم

رلعل بببًمئنفابببفدةمئنتشاابببر ًتمحرببب ئمئنلعل بببتةمحئنتفبببتعالةمئند ط بببًمم(ئنعلابببرة)ئنجز  بببتةمئنا  بببدةم

ًمئنعختلفً.محتختلبيماع بًمئنطت بًمئنعتدبد ةمتةمئنخل حئنعدتتيًمنلطت ًمحئنتممتت مكممعندتصمحعف ام

رداببجمنببطعمئنجببز صمئنا  ببدتمكاع ببًمئنطت ببًمم(عحمئناترلببًمنلتخببز ئمك  ببت)سببئمئنجز  ببتةمئنا  ببدةم

ممتساوي نحو:غمسئمي همئنجز  تةمم(1)ئنعتدد ةمسئم

 4ناام دئلمسئمئنااتادمم( د دة)ا لطماتنط  ممCarbohydratesم. 

 4ناام دئلمسئمئن دحت اتةمم( د دة)ا لطماتنط  ممProteins. 

 9ناام دئلمسئمئنرم مم( د دة)ا لطماتنط  ممLipids. 

حعارستم ز رمستمنتاتحن مسئمئنجز  بتةمئنلفبط ًمئنا د ابًمئنعختزنبًمنلطت بًمعبئم تيتتابتم بت م

كبإةئمتجبتح مئمبتطتعًمئنا برممت(ئننل اطي ئمكممئنا ر)خز مي همئنطت ًمعحنممر اامستلرًمئنااد تةم

 مئمت لت مئننل اطي ئتمكإ مئنطت ًمئنزئ رةمتختز مر اامًم مكممئناابنمئن بدع ًمنمبدئممنلابر ةمعل

ئنا برمسبئمئننل ابطي ئمئنلتن ًمنجز  تةمئندعطيمئنرمعًمعل مخز مئنطت ً.مح افمماتسبامسخبزح م

ئنصب تلتمحمةئمئمبتعدمئنصب تلمألاثبدمسبئمةنب مممتعًمكمم تنةم18 تيًمئنجا مسئمئنطت ًم طئنمم

حتصبر م ئ دبًم  بدمسد  بًمنلفب منت جبًمت بااممتئنعختزنبًمر باامًمب متفا مئندعطيمئنرمبعًم  رع

منتتجًمسئمتفا مئندعطيمئألخ دة.ممخلطن ًمسدا تة

ئنعخببز مئألح محئألمبب امنلطت ببًمم(Carbohydratesحععطسببتممئنابباتادم)مئننلطاببط   بباام

.مر اعتمت اامئنعطئًمATPيز صمم(38)ندصامعل مم لطاط ااميز صمم(ئ تدئق)ك عاترامعاارةم

عتًةمئنعصبر مئنثبتنمماعخبزح منلطت بًتمك عاتربامعاابرةماباميبز صم عبضممFats/lipidsئنرمعًم

ا لببطماببتنط  مم1122)مATPيببز صمم(146)ة ةمادرببط تمندصببامعلبب مم(18)ًمبب مسؤنببيمسببئم

 ئألخ دمتلبتً مع رلبًمعضبلتفمسبتم ابتنرم مسئميز صم عضمئنم مئنطت ًمئناتسلًمئناتتجًم.م(تاد  تمم
رلبرمئألخب مرلب ئمئنعت بت مئنفبت قمرلبرًمة ئةمئنادربط محعبرًممت(38)مئننلطابط سئمعاارةميز صم

محئندعضمئنرم .ممئننلطاط ر ئمم(C-C)ئندحئرام

سبكمتجبتممئنطت بًتمح دصاميزصمسئمئمتاال مئندعطيمئنرمبعًمكبممئنجاب عتةمئناطنر  بًمسا

مكبببممH2Oحم2COةنببب م دبببرامحكبببممئناث بببدمسبببئم ا ا بببتةمئنابببطىمعاابببرةميببب همئندعبببطيممنببب م

مئن  دحاا زحستةمًح ممنتتضمنلطت ً.م
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ئن دحت اببتةمئنعصببر مئألخ ببدمنلطت ببًتمحعببتًةمنم ببت مئمببت ال مئن دحت اببتةممنمعاببرمحت بباام

.محعخ بدئممكبإ مئنابطعم(اعتمكممسديمئناد ت مئنعتدئكلمسكمئن بزئ مئن بر ر)ئندتيًمئن ر رةمنلطت ًم

م مم.نم  اامسصر ئممنلطت ًم(RNAحئنـممDNAئنـم)ئندئركمسئمئنجز  تةمئنا د ًا

 :Photosynthesisالتركيب الضوئي 

تتدط مكممئنتدا بجمئنفبط مم ت بًمئنفبطصممنب م ت بًما ع ت  بًمتختبز مسؤ تبتممكبمميز  بتةم

ATPم دببرامئنتدا ببجم(حئنا ببتصاتناببادح م)تمحسببئمثبب مكببمميز  ببتةمئنابباتادمئنتببمم ببت متدا   ببتم.

مح  رةمئنخل ً.مممحئنطدتنجمئنا تتتةئنفط ممكممئنصتنلتةمئنخفدئصمكمم

 عاببئمحم.Reduction reactionsم متفببتعالةمئنتدا ببجمئنفببط مميببممتفببتعالةمم يببتعم

علبب معنبب ممReductionمعن ببتمكاببرئ مئإلناتدحنببتةمحئإل يببتعمعلبب مOxidationتلد ببيمئألااببرةم

ئاتات مئإلناتدحنتة.معستمكممئنتفتعالةمئنتاتيع ًمًئخامئنخل ًمك عائمتلد يمئألاارةمرشن تمكابرئ م

مة ئةمئن  ر حي ئمحئإل يتعمعل معن مااجمة ئةمئن  ر حي ئ.م

 اابببجمم2co)ممحرصبببط ةمعتسبببًمكبببإ متفبببتعالةمئنتدا بببجمئنفبببط مميبببممتفبببتعالةمم يبببتع

   :ك تدد مئألااج ئ(فارمئن  ر حي ئم مئنعتص)سكمعاارةممكتت اامئنااتاد(ئن  ر حي ئم

  

          2O + ) nO2CH(O                                         2H + 2CO    

   
مت2COيبز صم اتنمعبئمئن بطت ميبز صمئنعبتصمحنب حمعبئمئن بطت مم مئألااج ئمئنعت ااممممممممم

حربب ن م تفبببمم.(18O)رطمببت ًمئنعببتصمئندببتح معلبب مئألااببج ئمئنع ببكم  بب متبب مئنتداببلمسببئمةنبب م

خال مئنتدا جمئنفبط ممئن بطت م   م درامم.ختالفمئألمتمممر ئمئنتدا جمئنفط ممحئنتافحئن

)ئن عح(تمر اعتمتتخل مئنعدا تةمئنعختلفًمكبممممخت ي مسصريز صمئنعتصتمسعتم اتلزلم ت ًمسئم

مئنتافحمعئمة ئةمئن  ر حي ئمئنتممتتدرمسكمئألحااج ئمئنجز  ممسئمعيامت اامئنعتص.

  

 Reduction ارجاع

 Oxidationأكسدة 

 طاقة ضوئية
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 التن   الهوائي والتركيب الضوئي:سنوضح في الجدول التالي ال روق بين 

 التركيب الضوئي التن   الهوائي

ممنب متؤً مئن متدط  مئنادرطي ر ئةمععل ًميرل-1

ممم.  دمعفط ًمرا طًمسدا تة

ععل ًمراتصمتبؤً ممنب مئصبطاتعمئنادرطي بر ئةم-1

 سئم  امسدا تةم  دمعفط ًمرا طً.

 ئنطت ًمحتختز مكممئنادرطي ر ئة.متتدئا -2 ممممممممممممATPتختز مئنطت ًمكممئ م-2

  تدد مئألااج ئ.-3 مممممممممممممممممممممممممممئألااج ئ. ات ل م-3

   ات ل مثتنممعاا رمئنادرط محئنعتص.-4 مممممم تدد مثتنممعاا رمئنادرط محئنعتص.مم-4

 تدرامئنلعل تةمكممئنصتنلتةمئنخفدئص.م-0 ممممممم.ممتطاطنر  ت درامئنلعل تةمكممئنعت-0

 يع كمئنخال تممممممممتجد مئنلعل ًم  لًم  تةم-6

 حن حمن تمعال ًمرتنالط حك ا.ممممم

مئنتممتدتط تجد مئنلعل ًمكاامكممئنخال تم-6

 عل مئنالط حك امرطيطًمئنفطص.

 :والتركيب الضوئياقتران ال س رة التأكسدية 

ئنتببممتدصببامكاببامكببممئنات اببتةمةئت ببًمئنتن  ببًمسببكممتاتببد متفببتعالةمئنتدا ببجمئنفببط مممممم

متنلا تتببتةمحئند طئنببتةماطنر  ببًنئمئنجابب عتةئنتببممتببت مكببممم(ئنتببافح)متفببتعالةمئنفاببفدةمئنتشااببر ً

حاعبتم  ب ئمئن باامم.تمحربتنلاحلاتةمئنتدا بجمئنفبط م ساتمنطئتنمئنفافدةمئنتشاار ًمت اامرد  

 ابت لات مسبدةمعخبدىمكبممم اتجت مخبال مئنتدا بجمئنفبط مكإ مئنااتادمحئألااج ئمئنل  ئممتعًنته

 بت مئنادربط مخ بدةمح ابتنمعبئميب همئنتفبتعالةمئألم.ئنعؤاارةمنلااتادتفتعالةمئنفافدةمئنتشاار ًم

مم.ئنعات لاتت مكممتفتعالةمئنتدا جمئنفط محئنعتصتمحيعتمئنعتًتت مئألمتم تت م

 

 

 

 

 الجسيمات الكوندرية والفسفرة التأكسدية
 Mitochondria & Oxidative phosphoryltion 

أ جسرررررغ را تجررررراع ت ررررررة ا تأ سررررر ا  تأت أسرررررلغش ة رررررل سررررر     ةرررررات  تأ  رررررر  تأرررررلت    
تأ  رر  تأرلت   ، س سررةش تأ  رر  تأرلت    سر    سررةش سر   تزغل تألةات   ر  زغررل   ،تأأ نلاغش

اقتران الفسفرة التأكسدية في الجسيمات 
الكوندرية مع التركيب الضوئي في 

 .الصانعات الخضراء
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.  تةتر ع غررأ  ش أهره  تأب سر غ شغ غشضع  تأل 13  تأأ نلاغش أ  غر تأأبل تزغل بنة تأجسغ را
ر  ةرلل تألةرات   ضرع 3أهغأ غرش  ةضر ش تأب رل ة رل تأجسغ را تأأ نلاغش س    غر تأعض ا ت

  .غعأس هأك تأةرجش أ  رقش س  تأ  غر تأعض غشتأ  ج ل  س  تأجسغ را تأأ نلاغش أ  غر تأأبل،   

رتن دحت ابتةتمسا بتممئننا بًتدتط مععدئفمئنجا عتةمئناطنر  بًمعلب مئناث بدمسبئمئنعدا بتةم

تمATP synthaseسلاببرمئصببطاتعمئنطت ببًم

 (ETC)حئنالاببببلًمئنات لببببًمنتناتدحنببببتةم

Electron transport chainحسلاببرئةممت

رااببامئإلناتدحنببتةمسببئمسداببجمعخببدىمتاببطلم

NADHحع طنبببببببببتةممتئألاابببببببببج ئمنببببببببب مم

رببب ئمممنببب مئنفبببدئغمسبببئمئنلدعبببًمئن  بببر حي ئ

ئنلدعببًم  بب ممعطًت ببتممنبب حسببئمثبب مم ئئنن ببت 

 ATP)ئألنز عممتلتاام ت ت تمسئم  امئنعلارم

Synthase ئ متدبببببببطا مم(مك بببببببتADPمنببببببب م

.ATPممم

ر باام   ابم(ممئننلطابط ) ت مكممئنفافدةمئنتشاار ًمئمتاال مئندعبطيمئنرمبعًمحئناباتادم

حتتدبطم مئنطت بًمئنعتدبد ةمسبئمئناباتادممنب م ت بًما ع ت  بًمم2COح O 2Hرطيطًمئألااج ئممنب م

م.ATPحمنتتضميز  تةمADP تختز مكممكافدةميز  تةم

مكبمم(Glycolysisئناباد مامئنتدلاب)متبرع حئنتمممئننلطاط تدرامئنخططةمئألحن منتدط  م

حتابتنممتتتطلبجميب همئنخطبطةمئألاابج ئمحنمتئنابطىم تطرالمعتمخال تمئنات اتةم ا ا تةمحررئ  تةم

كبممئنجاب عتةممئألااج ئمئننلطاط ر اعتمتدتتضمئنخططئةمئنا ت  ًمألاارةممت ل الممسئمئنطت ًئ ئممرسا

منبب مدتببتضميبب همئنخطببطئةمحتمتمنلات اببتةمرببرئ  تةمئناببطى(م)تببت معلبب مئنن ببتصمئن المببعممئناطنر  ببً

م.ا  دةمسئمئنطت ًئألااج ئتمحتاتنماع ًم

ئنع تطاطنر  تمكممعاارت مكممحمتكممئنا تطرالمعمئننلطاط تدلماممعئ ATP ئنـتاتنميز  تةم

ئنادربط ميبطمممنب مسدابجمثالثبممئننلطاط ئمتاال ممئنخل ًمع دمتتطرالمعممم كمت رعمتعرةمخططئة

مًئخبام(عحم لابًم عبضمئنل عبط )مKrebs cycleمئن  م ؤاارمكمم لاًمابد  ح عضمئن  دحك  م

م(ETC)مت مئإلناتدحنبتةابتابت مئإلناتدحنبتةمخبال مملابلًمئنتحعخ دئممكبممئنمت عتةمئناطنر  ًئنجا

Electron transport chainمحئنابتتنم.حئنفابفدةمئنتشاابر ًمكبممئنن بتصمئنبرئخلممنلع تطاطنبر  تم

 الخطوط العامة للتن   الهوائي
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مسبببئميز  ببتممم38حت ببباام2COحمO2Hئنطببالقميبببطمم لطاببط ئنصببتكممنناابببرةمئناتسلببًمنجبببز صم

امئنابباد مئنتدلمبب  بب م اطلببلمسببئمم.حئنفطمببفتةمئنالعفببط ًمADPسببئممئصممرئرتببتتاببط ممتATPئنببـ

 يبز صمم34حتطلبلمئنالابلًمئنتافاب ًممتع فبتممATP م  لاًماد  حميز  بممسئمحمتATPيز  مم

ATP.م

 : غلوكوزالهوائي والالهوائي للاالستقالب 

Aerobic & anaerobic metabolism of glucose 

حك ب م بًمنناابج ئمح ابتنمعاب م عبضمئن  دكبممم تطرالمبعتمئنخلمئننلطابط امنم دتتضمتدلام

منب ممئننلطابط ئألااج ئم اط مئنعصر مئند  اممنطت ًمئنخل ًميطمتدلبامتمحكمم  ت م(ئن  دحكتة)

مكاببامنابباميببز صمATPمميز  بب)اع ببًم ل لببًميببرئممسببئمئنطت ببًمتم  بب م اببتنمعببئمةنبب مر دحكببتة

تممضبببتكًممنببب م عبببضمئنلببب ئمئنببب  م ا بببشمسبببئمئن  دحكبببتة.م بببرع مةنببب مرتنمبببتاال م( لطابببط 

مم.نلطاط نلمAnaerobic metabolismئناليطئ م

محئنجببر دمرتنبب ادتمم م عببضمئنلبب ئم تببدئا مكببممئنلفببالةمرلببرمئنج ببرمئن ببر رمحئنعتطئصببات

 ببزح مرلببرمعخبب م اببامسببئمئندئ ببًمححصببط ماع ببتةماتك ببًمسببئممح لطببممةببلط ئممرتنتلببجمحئنببطيئ

منب م عبضمئنلب ئمضبدح  مألنب م صباممنب معفبلًممئن  بدحمكبتة.محسكمةن مكبإ متدبط مئألااج ئ

نلفبلًمئنالبجتممثتن ًممن م عبضمئن  دحك ب مئنب  م ؤاابرمكبممئنجاب عتةمئناطنر  بًئنالجمح تدط م

محةن مأل متدئا زمئألااج ئمكممئنخال تمئنال  ًمعاثدمسئمسث لت تمكممئنخال تمئنلفل ًمئن  ال ً.م

تم  ب م برخام عبضم(رطيبطًمئألاابج ئ)ئن بطئ ممحتاتعامعاارةمئن  دحكتةمكممئنمتاال م

مابط ئننلطناباميبز صمسبئممATPيز صمسئمئنبـمم(38)من مئنجا عتةمئناطنر  ًمحتاتنممئن  دحك  

مم.Cellular respirationكممملالًمسئمئنتفتعالةمترع مرتنتافحمئنخلط م

سبكم تدئكبلمماجتنبجمم جبترممكبممئنجاب عتةمئناطنر  بًممنب مع مئنتبتضمئنطت بًحتجر مئإلةت ةم

م( بتعلص)حئنب  م فلبتم(O-)تدعاماامسا تممناتدحنتممرتطن رمة ئةمسئمئألااج ئمم تعثاميتنجممل م

 عثببامم ببرىممم ميبب ئمئألااببج ئم.2COحمH2OحمATPئنتشااببر ًمحتطن ببرممعثاببتصمتفببتعالةمئنفاببفدة

حكابرئ مسدحنبًمئنااب نمتجلبرمئنطيب محئنلابلم)م ممبعتةمئن بدلمم.ئنعطئًمئنتممتلدفمرتنج ح مئندبدة

اعبتم عابئمن ب همئنجب ح مئندبدةمم.منب مت بااميب همئنجب ح مئندبدةتلزىمرصبط ةم   اب ًمم(...ئنفتل

م رئث تممستم فدئةمنعط ثبتةمن طصمعنطئعمسئمئناد تنتةم,منت جًمع متا  مكممم((-oحعل م عم تم

متلط بامئنفلبامئنعخبد مح عابئم.عحم تب مئنصب نممنفاب DNA مـ لزحنبتةمئنبسل اًمعحمنتااب ديتم

ح افبممئإلنابت ممتKمحئنف تبتس ئمC شتممكممسابرست تمئنف تبتس ئممتنلج ح مئنددةمرتاتح مسطئًمسديلً
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مCسئمئنف تتس ئممسلغم202رتاتح مرخاط مع اصبمئنحمتCسئمك تتس ئمم تممسلغمم طسم222ئنلتً متاتح م

حتا شمعئمرلضممت ت اامنت جًمئ تدئقمئنت غم اتالجمكممئنجا ئن تدحر د ئمئن  ممةن مع متمم طس تمم

مممم.ئناد ت ي ح م دةمتا  مكممم رئاممساتال تت 

 :        مراحل التن   الخلوي

      :مراحلأربع يمكن تقسيم خطوات التن   الخلوي إلى 

 م.ناامئإلناتدحنتةمملالً-4متاد  حم لاً-3متك  دحعاارةم عضمئن  -2متامئنااد ئنتدلام-1

 :   Glycolysisلتحل ل السكري ا-1

حيبممم.حررح مئألااج ئمكممم تطرالمعتمئنخل ًماعتمم لمحةادنتمععالهمتت مي همئنعد لًممممم

م.(ر دحكبتة)منب ميز  بمم عبضمئن  دحك ب ممئننلطاط  تدط مخالن تميز صمملالًمسئمئنتفتعالةم

كطمبفتةمم6ت1كداتبط ممنب ممئننلطابط ئألحن م درامك  بتم لبجمم:سد لت ئملعل ًممن ح عائمتاا  مئن

سببدت امط مرببثالثببممة ئةمئنادماببامسا عببتمسببئمئناببادميببز   ئمًم ا ببطدمئألخ ببدممنبب ثتن ببئنمحكببم

كطمبببفتةمنمعفبببط ًمسبببئم فبببتفمئنببب مابببامسبببئمئنعبببدا  ئمئألخ بببد ئمم.رفطمبببفتةمنمعفبببط ً

مNADHممممنبب مNAD+مئنببـمحياببتم تدببط مم.(عببتمثاببت ممئنفطمببفتةع معصبب بماببامسا )مئنا تطرالمببعت

تابب بمكببمممحئألخببدىمNADممم_محئ ببرةمتببدت امرتنببـحرببتنطئ كم تدببد مة تببت مسببئمئن  ببر حي ئم)

مت(ة ئةمادرط م3ئن  دحك  م)عخ دم عضمحكممخططةمتتن ًم ت اامسئمااميز صمم.(ئنا تطرالمعت

ح تدبد مع فبتمممع ربكممتATPيبطميز  بت محيا ئمكبإ مئنبدربمئنصبتكممم4ATPت اامح دئكلمةن م

مممم:ئنعلتًنًمئنتتن ًةن محكلمتا دت مكممئنا تطرالمعتمم2حمNADHسكم2حة ئةمسئمئن  ر حي ئم

+ 4H + 2ATP                 3O4H3C 2                        6O12H6C  

 الغلوكوز                    حمض البيروفيكالربح الصافي                   

      

 

 الخطوط العامة للتحلل السكري    

 

 

م
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م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

كبإةئمحيبرمًخلبتممئنخل بً.ي ئمح تط يمئنعص دمئنا ت ممنل  دحكتةمعل متطئكدمئألااج ئمكبمم

         :(تنق  هوائي)ممO2Hحمم2COحتشاارةمراتسل تممن مممئناطنر  تئن  دحكتةممن مئنجا  م

 .(تخعدمادطنمماعتمكممئنخعت د)محمةئمن م تطئكدمئألااج ئمئنال تمئن  دحكتةممن مادط مم ت لم

                      2CHO + CO3CH                COCOOH3CH 
 ايتانال                  حمض البيروفيك                                                  

 
+OH +NAD5H2C                        2CHO +NADH3CH 

 كحول ايتيلي                                 ايتانال           
 .(الهيكلية التكما في العض تخمر لبني) نأو إلى حمض اللب

+CHOHCOOH + NAD3CH             2COCOOH+NADH3CH 
 حمض البيروفيك  حمض اللبن                                    
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   :حمض البيروفيكأكسدة -2

 تدببط م عببضمم.ئنجابب عتةمئناطنر  ببًم(سطببدق)تدببرامعااببرةم عببضمئن  دحك بب مكببممندعببً

تمح ببدت امئألمببت امسببكمسدئكببلمعنز عببمم ببرع ماببطمعنببز  م(ة تببت مادرببط )مئن  دحك بب ممنبب معمببت ا

)CoA(Coenzyme Aعنز  ممس االمعمت اماطمAمح بت مخبال معاابرةم عبضمئن  دحك ب متدبطا مم.

+NADمن ممممممNADH2حخدحضمممممCO.موفق المخطط التالي:م

     

  

 أكسدة حمض البيروفيك

 

 

        :كريب  حلقة-3

حرلريتم اتنميز  بت ممتيز  ت مسئم عضمئن  دحك  مئننلطاط  اتنمعاارةميز صمحئ رمسئم

ع مع م لابًمابد  حمتدبرام)مسابتالًابامسا عبتم برخامكبمم لابًمابد  حممتAاطعنز  ممسئمئألمت ا

حكدع تممكبممئنن بتصمئنبرئخلممنلجاب  م.محتت م لاًماد  حمعمتمتممكممندعًمئنجا  مئناطنر  م(سدتت 

ممممم.ئناطنر  

ن ببدت امسببكم عببضممCoAرلببطًةمئنعداببجممتكببمم لاببًماببد  حمATPمـيبب ئمح ببت مت بباامئنبب

تمئألخ بببدمة ئةمادربببط م(م6ك ت ببباام عبببضمئنل عبببط م)مم(مة ئةمادربببط م4)مئندعبببتيمئنخلبببم

ك ت بااممGDPسبكمكطمبفتةممسجعطعًمتدت احمتئنادرط مسداجمخعتمممك تدط ممن مCO2خاد 

GTPنتدت امسكمئنـمحئألخ دم تخل معئمسجعطعًمئنفطمفتةممتADPـمكتت اامئنمATP.مم

العضالت في   تخمر حمض اللبن )الالكتيك(يحدث 
حمض  العديد من األحياء الدقيقة وتنتج ،الهيكلية
إنتاج الجبن ولبن هذه األحياء في ستخدم اللبن وت

 ا.الزبادي وغيره
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ة ةمم(24)حمم(2CO6)تدبد مئننلطابط سعتمم لمنال بظمحسبئمعاابرةميبز صمحئ برمسبئممممم

ستدئكلمرتدد مئنطت ًمحيب ئمسبتممبا دث مكبممئنعد لبًمم مسال مئن  ر حي ئمم.2ATPحمي ر حي ئ

ممممم.ئندئرلًمسئمسدئ امئنتافحمئنخلط 

 

 

 

 

 

 

 

 :   Electron transport chain (ETC)سلسلة نقل اإللكترونات -4

ناببببامحمببببع تمرالاببببلًمم.نلع تطاطنببببر  تكببببممئنن ببببتصمئنبببرئخلممتدبببراميبببب همئنعد لببببًمممممم

.محتاببع مسببئمرببدحت ئمآلخببدن ببتمتتفببعئمملاببلًمتفببتعالةمئنتاببت مئإلناتدحنببتةمئإلناتدحنببتةمأل

منب مئنتدا بزمئألًنب من تمتاابامع طنبتةمئن  بر حي ئمسبئمئنتدا بزمئألعلب مئنا ع ت  ًمألط  ًمعمحرتأل

إلنتبتضممحترع مرتنعات مئن  ر حي اممإلنتتضمئنطت ًمرا جمتبركلمع طنبتةمئن  بر حي ئم.(سثامئنعتص)

مداببلمعاابرةمئناطئ ببامئإلناتدحن ببً  بب متتاابر ًمتاببع مرتنفاببفدةمئنتشمحعخ بدئممم.ATPئنطت بًمر بباام

(NADH2حمFADH)ن بتمئناب دح ةمئنتبممتبؤً مشر()ئنتبافحئنفابفدةمئنتشاابر ًم.مح عائمتلد بيم

منبب ممFADحمNADم ئنلعببدا مسببئمئن بباامئنعديببكماات جببًمنااببامئإلناتدحنببتةمATPنبب مت ببا ام

حت باامتفبتعالةمئنفابفدةمم.رطمت ًمملالًمسئمئنجز  بتةم بتسالةمئإلناتبدح مئألااج ئمئنجز  م

ئنات ابتةمئند بًمةئةمئنتبافحممنلطت بًمئنتبممتابتلعل تم(%م90سئمعاثدم)مئنتشاار ًمئنعصر مئند  ام

مممممم.ئن طئ م

سدا تةما ع ت  ًمتبرع منطئ باممئننلطاط تاتا امة ئةمئن  ر حي ئمئنعاتزعًمسئمعاارةممممم

ئنب  م ديبكممممFADحمNADHمئن  م ديكممنب مNAD+حيممم(نطئ امئإلناتدحنتة)مئن  ر حي ئ

منبب منطئ ببامم(ئننلطاببط )مكببمميببز صمئنط ببطًمئألصببلممحربب ن متاتاببامسلمبب مئنطت ببًمم2FADHمممنبب 

م مسبدح مم.(H+)  ب متفابرمة ئةمئن  بر حي ئممناتدحنتت بتمستدطنبًممنب مردحتطنبتةمتئن  ر حي ئ

م.ATPع طنتةمئن  ر حي ئمسئمخال مئن دحت اتةمئنعتخصصبًم بؤً ممنب مئنتبتضم ت بًمعلب مةباام

 سيبحلقة كر 
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حعيبب ميبب همئن دحت اببتةممتحتطيببرمئن دحت اببتةمئنعتخصصببًمعلبب مئنن ببتصمئنببرئخلممنلجابب  مئناطنببر  

ممممم.(FADH2 حمNADH)مئنتممتاتا امئإلناتدحنتةمئنتممتاال تمئناطئ امئإلاتدحن ًئنا تطادحستةم

ح تطلبجمضبخممتم مئنتات مئإلناتدحنبتةمسبئمربدحت ئممنب مآخبدم بؤً ممنب مئنتبتضمئنطت بًمممممم

حكبممم. ت ًمتبشتممسبئمتبركلمئإلناتدحنبتةمئنن تص ئسئمئنلدعًممن مئنفدئغمر ئمع طنتةمئن  ر حي ئم

ح تدبرمئألاابج ئمسبكممتااج ئ ت ت تمئنلتن ًممن مة ئةمئألمئإلناتدحنتةمحرلرمع متفارًمتاتاامئنا ت 

 Cytochromeسببئمئنعببتصمرعاببتعرةمعنببز  مع ببط مئن  ببر حي ئمحئإلناتدحنببتةمنتاببط ئميببز صم

oxidase.مم

حيابتممATP synthetaseع دمعنز  ممنلدعًمن مئمحعخ دئممتلطًمئأل طنتةمسكمسادر مئنتدا ز

ممممم.تات ممععل ًمئنتافحمئنخلط تاطللمئنطت ًمحرتنتتنمم

 

 

 

 

 

)علل  ATPويتم خاللها إنتاج معظم جزيئات الـ الغلوكوزلكترونات هي الخطوة األخيرة في تحلل عملية نقل اإل

 ؟ذلك(

 2FADHو  NADH ج: ألنه يتم استخدام اإللكترونات عالية الطاقة وأيونات الهيدروجين من جزيئات

 ATP.إلى ADPل الـ منتجة في دورة كريب  لتحو  لا

 

    :الطاقة الناتجة من عملية التن   الخلوي

يببمممعااببرةمتتسببًمممئننلطاببط سببئمعااببرةميببز صمحئ ببرمسببئممالطاقااة الكليااة المتحااررةم م

ATP38.مم مح بببت م ابببت ميببب همئنطت بببًمرلبببرمع منشخببب مرتنداببب ت ممH1NADطلبببلممم ATP3محم

21FADH2 طللممATP:ممممم

يابتم االببجم)مATP8م  =مATP4 ت باامم2ADHF2حسبئمم 4ATPم:مان التحل ال الساكري -1

2NADH 22ممن ممFADH(.تابط مئنطت بًمئنال بًمئنعتدبد ةممئألخ بدمتدطم ئنعرلمحكمم ت مم

ممم6ATPم ت ببببااممم2NADHحسببببئمممم4ATPع مسببببئمئنتدلببببامئنابببباد مم)م40ATPيببببمم

م.(8حن حمم12حرتنتتنممئنات جًم
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مم.6ATP=م6ATP ت اامم2مNADHسئمم:البيروفيك من أكسدة حمضانمن  -2

حسببئمم 18ATP اببتنممم6NADHحسببئمم2مATPمتدببرامسدتببت مكتاببتنم:ماان حلقااة كااريب  -3

22FADH4 اتنممATP24=ممATP.ممممممم

مممممممم.38ATP=مم24+مم6+م8تدد ةمعئنحرتنتتنمم اط مسجعطعمئنطت ًم

 لطبببممم1NADHع منشخببب مكبببممئنداببب ت مم ممرلبببرخت بببدمعكبببممئنمحسااااب الطاقاااة الحقيقياااةح بببت م

2.5ATP1حمممFADH21.5 اتنمم ATP:ممممم

 .9ATP=مم0ATP  اتنم2NADHحسئم 4ATPم:سئمئنتدلامئنااد  -1

 . 5ATP =م 5ATPم اتنم2NADHمممسئم:سئمعاارةم عضمئن  دحك   -2

م3ATPم اتنمم22FADHحسئممم15ATP اتنمم6NADH محسئمATP2مم:سئم لاًماد  ح -3

 .20ATP=م

ممم.34ATPم=م20+مم0+مم9م:حرتنتتنممراط مسجعطعمئنطت ًمئندا ا ً

 الخالصة

على مصاادر وأشاكال الطاقاة فاي الخلياةف وكيا  تتحاول الطاقاة  اطلعنا في هذه المحاضرة

. التوازن في انتاج الطاقة وصرفهاف فال عمل بدون طاقة مناسبة إلى آخر. وكي  يكونمن شكل 

للطاقة في جسمناف مخزن طويل األمد وتمثله الجزيئات الكبيرة  وأدركنا وجود مخزنين رئيسيين

التي ياتم تركيبهاا  ATP ـالقصير األمد تمثله جزيئات الموجودة في األنسجة المختل ةف ومخزن 

-كيميااائيفااي الميتوكوناادريا نتيجااة أكساادة الجزيئااات العمالقااةف ومااا يناات  عاان ذلااك ماان تاادرج 

 م.في الغشاء الداخلي للجسيمات الكوندرية كهربائي

ف ويشابه إلاى حاد بعياد والصانعات الخضراء متشاابه إن اصطناع الطاقة في الميتوكوندريا

األماار الااذي يعاازز فرضااية التعااايب الااداخلي بااين الجااراثيم  وهااوف فااي خاليااا الجااراثيم مااا يحاادث

 وبعض األشكال األولى لحقيقيات النوى.

  من أكسادة ويمكن تلخيص ت اعالت ال س رة التأكسدية كاآلتي: تختزن الطاقة المتحررة 

 NADH وFADH2 عبار الغشااء  في كل من الكمون الكهربائي ومدروج تراكيز البروتوناات

مان  ATPعبر مدروج التراكيز باصطناع ال وتقترن حركة البروتونات  الداخلي للميتوكوندريا.

ADP وPi أناازيم  بوسااطةATP Synthaseفاا ن ال  وبالتاالي فATP ( الُمركااب عاان طريااق

 ATP لال يالمصادر الرئيسا هاو (األكسجين إلى FADH2و NADHانتقال اإللكترونات من 

 وغير القادرة على التركيب الضوئي.االستقالب الهوائي  الخاليا ذات في

 

 

   الحادية عشرةنهاية المحاضرة 

 أ.د.آدم متوج


